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Baby-led weaning, una moda igual de segura 

Els lactants que van seguir un mètode d’introducció de l’alimentació complementària autoregulat pel mateix 

infant amb consells per a minimitzar el risc d’ennuegament, no van presentar més ennuegaments que els 

lactants que van seguir mètodes més tradicionals. És preocupant, però l’elevat nombre de lactants a qui es 

va oferir aliments amb risc d’ennuegament.   

Pediatrics, 19 de setembre de 2016 
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No ens passem! 
En pacients amb hipertensió (HTA) i malaltia coronària, una pressió arterial sistòlica (PAS) per sota de 120 
mm Hg i una pressió arterial diastòlica (PAD) per sota de 70 mm Hg es van associar amb més 
esdeveniments cardiovasculars, incloent-hi mortalitat. Aquests resultats suggereixen un fenomen de corba-
J i conviden a ser prudents amb els tractaments antihipertensius dels pacients amb malaltia coronària.   
The Lancet, 26 d’agost de 2016 
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VPH: si el risc és baix, es pot espaiar el cribratge 
Els resultats d’aquest estudi, indiquen que el cribratge amb detecció primària del virus del papil·loma humà 
protegeix millor del càncer de cèrvix a llarg termini que la citologia. Les dones HPV- tenen un risc molt baix 
de neoplàsia intraepitelial cervical grau 3 o pitjor (CIN3+), el que indica que als Països Baixos es pot 
justificar estendre l’interval del cribratge a 10 anys. En dones HPV+ i triatge (citologia i detecció de genotips 
16 i 18 del VPH) negatiu, el risc a llarg termini de CIN3+ no permet estendre l’interval més enllà dels 5 anys.  
BMJ, 4 d’octubre de 2016 
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Tamsulosina: t’acompanya fins a la sortida  
En pacients amb litiasi ureteral de mida gran (entre 5 i 10mm) la tamsulosina, en pauta de 4mg/dia durant 
almenys 21-28 dies, millora les taxes d’expulsió en comparació al placebo. En canvi, en les litiasis amb una 
mida inferior als 5mm aquest fàrmac no ha demostrat efectivitat. La hipotensió i el mareig són els efectes 
adversos més freqüents de la tamsulosina i caldrà tenir-los presents a l’hora de prescriure aquest 
tractament.  
Annals of Emergency Medicine, 7 de setembre de 2016 
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A ballar! 
Aquest assaig clínic aleatoritzat (ACA) va mostrar que un programa de ball específic de 8 setmanes de 
durada amb 3 sessions setmanals d'intensitat progressiva va millorar la pressió arterial, la son i la qualitat 
de vida de dones entre 65 i 75 anys amb pressió arterial >130/85 respecte a les dones del grup control. 
Més enllà d'aquests resultats, cal considerar els beneficis sobre la salut de la socialització que comporta 
aquest tipus d'activitats.  
Medicina Clínica (Barcelona), 21 d'octubre de 2016 
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Amb cortis crònics, pensa a donar-li bifosfonats 
El tractament amb bifosfonats és beneficiós per a prevenir noves fractures vertebrals i pèrdua de densitat 
mineral òssia induïda per corticoides, tant a nivell de columna lumbar com de coll femoral. Aquesta revisió 
no ha demostrat que previnguin fractures no-vertebrals. No hi va haver més esdeveniments adversos greus 
ni més abandonaments del tractament per efectes adversos en pacients amb bifosfonats. 
The Cochrane Collaboration, 5 d’octubre de 2016 
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MPOC: per què no fem la rehabilitació a casa?  
Aquest assaig clínic mostra que un programa de rehabilitació al domicili, amb un mínim ús de recursos i una 
breu supervisió directa, pot tenir la mateixa efectivitat a curt termini, en termes de distància caminada i 
qualitat de vida, que un programa realitzat en un centre. Tot i amb això, en cap dels dos casos els beneficis 
observats es mantenen a llarg termini (12 mesos).     
Thorax, 26 de setembre de 2016 
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